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Inledning 
Främjande och förebyggande insatser som riktar sig till barn och unga kan, bland annat 
genom att barnkonventionen blivit lag, ses som ett lagstadgat krav för kommunens 
 verksamhet. Förebyggande insatser kan ha en avgörande betydelse för ungas fortsatta 
liv och utveckling. Det är bland annat därför Västerås stad kraftsamlar för att skapa ett 
socialt hållbart samhälle, med goda livsvillkor, delaktighet och samskapande för alla som 
bor här. Vårt uppdrag är att bidra till Västerås stads program för social hållbarhet, där 
jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro är vägledande principer. 

Det är bättre att satsa på främjande och förebyggande arbete (universell nivå),  istället 
för att enbart ge stöd när problem redan har uppstått (indikerad nivå). Det minskar 
 mänskligt lidande och sparar på samhällets resurser. Men arbete på alla nivåer är viktigt 
och behövs i ett samhälle – och i våra uppdrag på Förebyggarcentrum samhandlar vi och 
rör oss över alla tre nivåerna, men fokus ligger på universell och selektiv nivå. 

Barnkonventionens  
grundkrav

En modell som beskriver bredden av vår ansats att arbeta i hela kommunen är den 
 socioekologiska modellen. Den används av Världshälsoorganisationen, WHO, för att 
förklara att ett förändringsarbete inte kan ske på enbart individ- eller samhällsnivå.  
Det måste ske på flera nivåer samtidigt för att vara framgångsrikt. Vi grundar vårt arbete 
på forskning om risk- och skyddsfaktorer och genomför det på alla fyra nivåer i den 
 socioekologiska modellen.

Bild: Illustration över de olika  insatsnivåerna för preventionsarbete.
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(för individer i behov av stöd)

SELEKTIV  
(för utvalda grupper)

UNIVERSELL  
(för alla)

Bild: Socioekologisk modell. 

INDIVID RELATIONER NÄRMILJÖ SAMHÄLLE

I det främjande och  förebyggande 
arbetet finns fyra  grundläggande 
behov:

• Vi behöver  
göra mer tidigare

• Vi behöver  
göra mer  tillsammans

• Vi behöver nå ut  
till fler

• Vi behöver  
rätt  förutsättningar

Verksamhetsidé 
Förebyggarcentrum driver utvecklingsarbete inom främjande och förebyggande arbete 
samt erbjuder expertstöd, kompetensutveckling och processledning. Arbetet grundas 
på forskning och beprövade metoder, är strukturerat, långsiktigt och hållbart. Jämlika 
förutsättningar, tillit och framtidstro är vägledande principer för arbetet.

Målgrupp
Verksamheten utgår från invånarens behov och har ett tydligt barn och ungdoms-
fokus. Våra insatser riktas primärt till medarbetare inom Västerås stad, privata utförare, 
 företrädare för civilsamhället och politiker. 

HELA BARNETS 
UTVECKLING

BARNETS  
BÄSTA

DELAKTIGHET

ICKE-DISKRIMINERING

PRIORITERING 
OCH ANSVAR

INFORMATION



Värdegrund
Vi delar den värdegrund som är antagen för Västerås stads dagliga arbete: 

ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE!

• Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling

• Samarbete och handlingskraft för resultat

• Ansvarstagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet

• Respekt och omtanke för de människor vi möter

Syfte med handlingsplanen
Handlingsplanen är ett styrdokument som anger den politiska viljeinriktningen för 
 Förebyggarcentrum i Västerås stad för perioden 2022–2027. Den ska tillsammans med 
andra styrdokument inspirera till utveckling och användas för att styra och följa upp 
verksamheten. 

Målområden 
Förebyggarcentrums övergripande målområden utgår från program för social hållbarhet; 
Goda livsvillkor samt Demokrati, delaktighet och medskapande. Vi bidrar till mål-
områdena genom att erbjuda expertstöd, kompetensutveckling och processledning inom 
nedanstående områden: 

• ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) – Tillsammans med 
verksamheter och föreningar arbetar vi för ett Västerås som ger förutsättningar för 
alla människor att växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel. 

• Barnrättsfrågor – Vi bidrar med kunskap och verktyg för att utveckla barnrättsarbetet 
så att vi lever upp till barnkonventionens krav. Vi bidrar till kunskapshöjning när det 
gäller barnrättslagen, demokrati och inflytandefrågor. Vi är ett stöd och en kunskaps-
bank i metod- och värdegrundsarbete med fokus på barnets rättigheter, i arbete riktat 
mot både barn/unga och personalgrupper. Vi samordnar barnpilotverksamhet, som 
syftar till att yrkesverksamma vågar se och agera om barn far illa – eller riskerar att 
göra det.

• Demokrati och ungas inflytande – Vi bidrar med kunskap om ungas uppväxtvillkor, 
genom en systematiskt genomförd dialog med ungdomar kring viktiga samhällsfrågor. 
Syftet är att öka engagemanget för demokrati och tilliten till samhället genom ett 
processinriktat arbete som bygger på inspiration, delaktighet och inflytande. 

• Funktionshinderfrågor – Västerås ska vara en stad för alla, där tillgänglighet för 
människor med olika funktionsnedsättningar är en grundförutsättning. Vi ger stöd 
till Västerås stads verksamheter i frågor kring funktionshinder och ansvarar för 
 sam verkan med funktionshinderorganisationer. 

• Stadsdelsarbete – I vårt uppdrag ingår att leda och samordna stadens frivilliga, 
operativa, förebyggande arbete i kommun- och stadsdelar. Vi tar fram faktaunderlag, 
analyserar och bidrar till att samhandling sker, när och där behov finns. 

• Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete – Vi finns som stöd i det 
 trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och samordnar arbete som 
 genomförs enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 

• Våldsförebyggande arbete – Med en normförändrande ansats i det våldsföre-
byggande arbetet främjar vi hållbar förändring med ett jämställt samhälle fritt från 
våld som mål. Genom att sprida kunskap om våld, genus och åskådaransatsen stärker 
vi vuxna, barn och ungas egna förmåga att minska förekomsten av våld, hot och 
trakasserier och beredskap att säga ifrån och agera när sådant sker.

• Processledning – Vi processleder stadsövergripande satsningar och utvecklings-
arbeten inom det främjande och förebyggande området.

JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

VI HAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

LIKA FÖR ALLA

Stads- och  kommundelar 
har olika behov och 
 utmaningar.  Förstärkning 
av resurser behövs i vissa 
 stadsdelar för att bidra 
till jämlika livsvillkor. 



Västerås stad
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kontaktcenter: 021-39 00 00
www.vasteras.se
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Kvalitet och uppföljning 
För att kunna uppnå målen behöver enheten följa samhällsutvecklingen, omvärlds-
spana, vara flexibla och innovativa för att möta samhällets behov. 

Förebyggarcentrum arbetar systematiskt och kunskapsbaserat och driver samverkan 
och utveckling. 

Arbetet följs upp utifrån Västerås stads handlingsplaner kopplade till social 
 hållbarhet samt vid fördjupad uppföljning.

Kommunen har skyldighet att bedriva ett förebyggande arbete utifrån 
 nedanstående lagstiftning:

• Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter 

• Socialtjänstlagen 

• Skollagen

• Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete (fr o m 2023)

• Diskrimineringslagen

Andra styrdokument
• Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling

• Program och handlingsplan för social hållbarhet

• Policy och handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

• Policy och handlingsplan för personer med funktionsnedsättning

• Policy och handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Indikatorer för  
uppföljning (skala 1–5)

Ökad kunskap:  4

Ökad handlingskraft:  4

Nöjd med stöd:  4

Nöjd med bemötande:  4

Bild: Modell för uppföljning. 
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